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طخلا مجحهلامعأ نم +−

SERWAN( »ناراب ناوريس« نانفلا دمتعي  BARAN( نفلاب بورحلا يف ةجرحلا ثادحألا ةجلاعم ىلع
ناولألا حنم ىلع ةردقلابو ،زيمرتلاب كلذ نع ةجتانلا يسآملا راهظإل هتاهجوت يف يماردلا يليكشتلا
ةيلامجلا ىلع دمتعت ةينف ةميق دادضألا حنمو يسحلا ريثأتلل ،ةيرصبلا نكامألا يف بسانملا ميتعتلا
ةيرصبلا اهتاقرافمو ،هتاحول يف ناراب اهفشرؤي يتلا بورحلا نمز يف ةشاشهلل ةلباقلا ،ةيسنامورلا
اهتاهاجتاو ةينوللا طوطخلا ىلع بعللا نمض ناو اهتاسآمو ليصافتلاو ،اهضقانتو ناولألا ثيح نم
بورحلا نم ةيرشبلا عاجوأ ةزيم ةحوللا حنم يف رثؤملا لظلا ظفحو ةيئوضلا ةكرحلا ىلع ريثاتلل
نم ًادمتسم ٍّنأتب اهمسري يتلا ةظحللا هيلع هضرفت امو ،اهجئاتنو اهراثآل ناسنإلا عوضخو اهتارثؤمو
جوزمم بايسنابو داسجألاو هوجولا لكش ىلع مئاق زيمرتب اينمز ةليوطلا ةيمحلملا ليصافتلا ةركاذلا
ىتح رمتست تلاز امو بورحلاو لاتتقالا ىلع تأشن ةميدق تاراضح نم يه هصوخش نأكو ،سيساحألاب
نا مأ ؟ناسنإلا قوقح نع اهلالخ نم ثحبي ةلاسر يه »ناراب ناوريس« تاحول يف ايديجارتلا لهف .نآلا
؟هتاموسر لالخ نم ىءارتت اهليصافت تلاز امو اهشاع بورح نع هتركاذ يف ام مسري نانفلا

اهراضحتساو ،دهشملا تارثؤم سحلا حنم ىلع ةرداقلا ناولألاب اهطابترا وه »ناراب ناوريس« ةشير يف ام لمجأ لعل
ثحبلا وحن يعولاب عفدتو يعواللا سمالت ةفسلفبو ،نفلاب  ةقيثولا اهتقالعو ةيناسنالا ةركاذلا نع ةبئاغ تاظحلل
عقاولا راهظإ يف مراص موهفمك هضرفي يذلا يلامجلا نفلا جراخ تسيل هلامعأ يف ةاسأملا نأ امبو ،لولحلا نع
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تاراعتسا قفو ةفلتخمو ةددعتم قئاقح مامأ لب ،ةدحاو ةقيقح مامأ فقوتلا نود نامزلا ِّرم ىلع ناسنإلل يواسأملا
ةيروطسالا بورحلا لحارم نم ريثكلا كلذب اركنتسم ،دادضألاف تاضقانتملا ىلا لظلا ىلا نوللا نم اينقت ةددعتم
ليكشت ةداعإ لواحي لهف .ناسنإلا قوقح ةناخ يف هتاحول عضي امم ،ناسنإ يأ لّيختم نع ةديعبلاو ةيمحلملاو
زربأ ىلع اهلالخ نم ءوضلا طّلسي ةيخيرات ةدقع يف كلذ لك جمدي هنا مأ ثيدحلا رصعلا ةاسأم نع ًاديعب ةيرشبلا
نمض ناو ،عاجوألاب ةنوحشملاو ةشهدلل ةريثملا بورحلا هذه فقو ضرف يف اهتودقو ةيناسنإلا تاكاهتنالل روص
ةبلاطملا لئاسرلا وحن ومسي ناراب تاحول يف هنكلو ،بورحلا ةغل نع ًاديعب ايلامج هنا ضرتفي يذلا يليكشتلا نفلا
لهف .نوكلا يف ةيرشبلا يسآملا نم ريثكلا ضرف ىلا ةيّدؤملا ةيسحلا تاثولتلا نع داعتبالا يف ناسنإلا قوقحب
؟ةيناسنإ ةركاذ يه هتاحول

اهسفن ةاسأملا نم جراخلا لامجلاو اهقزمتو ةيناسنإلاو ،اهجئاتنو بورحلا لوح ةيلدج ةيلاكشإ ناراب تاحول ريثت
ىلع ديكاتلل يه ةريبك تاساقمب تاحول ربعو ،بورحلا تالضعم ةهباجم يف اهتيرارمتساو ةيتايحلا ناولألاب ةعبشملا
اهتيريبسكش يف سمالت يتلا اماردلاب ةقراغلا هتاموسر اهنم شبنتسي ثيح اهعاجوأو ،ةريبكلا ةركاذلا ةحاسم
ريثت يتلا تاحوللا هذه ةيلامجل يفسلفلا دعُبلاب ظافتحالا عم بورحلا يف ناسنإلل نيهملا لذلاو ،لتاقلا فنعلا
موهفم نع ًاديعبو ،دادبتسالاو ملظلاو قزمتلل ةعضاخلا ةيناسنإلا ريصم لوح تالؤاستلا نم ريثكلا ريثتو ،قلقلا
،اهتاذ دحب ةريثملا تانئاكلاو ءوضلاو ميتعتلل ةيقطنملا تاريسفتلاو بولسألا ثيح نم اينف هنع جرخي مل يذلا لامجلا
لّيختملا ةيلامجو ،ايديجارتلاو ةاسأملا نف ىلا انديعت يهتنت ال ةاكاحم يف هتاحول مامأ يّقلتملا عضي وه اذكهو
ةسبلتم ةيرصب تافشاكمب ةايحلا يف هتيمهأو ناسنإلا اهنومضم ليصافتو نولو ةشيرب مجرتم يواسأم عقاو نم
ىنعم مهف اهلالخ نم عيطتسن يتلا ةحوللا يف ةرّذجتملا رعاشملا ةوق اهنم سحلا بستكي يوق نزحب انايحأ
.مالسلا

23ىتح رمتسيو )Saleh Barakat Gallery( تاكرب حلاص يريلاغ يف )SERWAN BARAN( »ناراب ناوريس« نانفلا لامعأ

.2020 رايأ

dohamol@hotmail.com
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ةلص تاذ رابخأ

)/هللا-بزح-عورشم-هجو-يف-ةبرحلا-سأر-تاوقلا-مرك/ةسايس/نانبل-رابخأ/(

هللا بزح عورشم هجو يف ةبرحلا سأر تاوقلا :مرك
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)/لامعلا-عاضوأ-هيلإ-تلآ-ام-ىلع-ر-سحتي-رقص/داصتقا/(
لامعلا عاضوأ هيلإ تلآ ام ىلع رّسحتي رقص

)/الكرفك-ةلابق-لتحملا-لخادلا-يف-راذنالا-تارافص-يود/رابخألا-رخآ/(
الكرفك ةلابق لتحملا لخادلا يف راذنالا تارافص يود

1

2

3

4

-ةقثلا-يباختنالا-شابكلا/تيشناملا/نانبل-رابخأ/( !يحيسم بوثب بيبحوبـل ةقثلا :»يباختنالا شابكلا«
)/يحيسم-بوثب-بيبحوب-ل

-رصانع-سهد-لواح/ءاضق-نمأ/نانبل-رابخأ/( اليتق هودرأف ..شيجلا رصانع سهد لواح
)/اليتق-هودرأف-شيجلا

-تيوصتلا-اذامل/رطس-ةطقن/نانبل-رابخأ/( ؟..يتوريبلا رارقلل تيوصتلا اذامل
)/يتوريبلا-رارقلل

-ملعلا-ةنيدم-سلبارط/ةيحاتتفإلا/نانبل-رابخأ/( ءاسعتلاو ءاينغألاو ءاملعلاو ملعلا ةنيدم سلبارط

ةءارق رثكألا
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6

7
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)/ءاسعتلاو-ءاينغألاو-ءاملعلاو

-ىوتسم-ىندا-ىلا-بهذلا/داصتقا/( نيرهش ذنم ىوتسم ىندا ىلا بهذلا
)/نيرهش-ذنم

-عطقي-ءابرهكلا-عاطقنا/ةسايس/نانبل-رابخأ/( !توريب تاقرط عطقي ءابرهكلا »عاطقنا«
)/توريب-تاقرط

-مد-ت-ليئارسإ/فيشرأ/يبرع/( ]...[ نم دونج 5 لتقمو ..قشمد برق ةحلسأ نزاخم رّمدُت ليئارسإ
)/ماظنلا-تاوق-نم-دونج-5-لتقمو-قشمد-برق-ةحلسأ-نزاخم-ر

-ريفسلا/ةسايس/نانبل-رابخأ/( ]...[ ةثاغإلل ناملس كلملا زكرم دفو عم نانبل رداغي يدوعسلا ريفسلا
)/ةيناسنإلا-لامعألاو-ةثاغإلل-ناملس-كلملا-زكرم-دفو-عم-نانبل-رداغي-يدوعسلا

تالاقم/( ]...[ يلودلا دادعتسالا ىلع ديكأتو  ..ةيمهألا ةغلاب ةوطخ يسنرفلا يدوعسلا قودنصلا
-دادعتسالا-ىلع-ديكأتو-ةيمهألا-ةغلاب-ةوطخ-يسنرفلا-يدوعسلا-قودنصلا/تالاقملا-فيشرأ/

)/ةدعاسملل-يلودلا

-يملاعلا-فزاعلا-ةافو/نفلا-موجن/تاعونم/( كلوفلوو وردنأ يملاعلا فزاعلا ةافو
)/كلوفلوو-وردنأ
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